Интернет опасности
Интернет
е
прекрасно
място,
предоставящо неограничени възможности
за информация и развлечение. Но има и
лоши страни. Анонимността и липсата на
цензура може да бъдат много опасни за
децата. Те прекарват все повече време
онлайн – над 30 часа седмично, от които
над 1 час в порносайтове и над 3 часа в
сайтове за запознанства и социални мрежи.
Опасността от сексуални посегателства
върху децата е голяма. В социалната мрежа
Facebook има регистрирани над 100 000
педофили. През февруари 2009 г. MySpace
забрани достъпа до своя сайт на 90 000
сексуални насилници. 75 % от децата са
склонни да дадат лична информация. 89 %
от сексуалните предложения към деца са
направени в интернет. Само 25 % от тези
деца споделят със своите родители. През
последната година 12
% от влизащите в
мрежата са попадали
на някого, който
настойчиво и против
волята им се опитва
да контактува с тях.
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Съветвайте децата

Съветвайте родителите

За Child Defender

Децата трябва да знаят, че както в реалния
живот, така и в интернет има правила за
безопасност, които трябва да се следват. Децата
трябва да се отнасят с отговорност и разбиране
към сериозността на онлайн рисковете. Ето
най-важните според нас принципи за безопасно
поведение:

Родителите трябва да поемат отговорността за
безопасността на своите деца в интернет. Наред с
опознаването на рисковете и прилагането на
правилата за безопасно поведение има конкретни
действия, които биха довели до по-голяма
сигурност за децата:

Представяме ви програмата Child Defender,
разработена
от
фондация
„Делфин“
и
разпространявана
напълно
безплатно
(http://www.childdef.com). Тя ще ви помогне да
предпазите своите деца от опасностите в
интернет.

▪ Много е важно родителите да са компютърно
грамотни. Трябва да се научат да работят с
приложенията, които детето използва в
интернет, и да се запознаят с онлайн навиците
му – кои сайтове най-често посещава, къде
има регистрации, има ли качени снимки или
лична информация в профила му и т.н.

Програмата е предназначена най-вече за
родителите, които да я инсталират на домашния
компютър, ползван от детето. Лесна е за
инсталиране и използване, без необходимост от
създаване на отделен акаунт за детето.
Поддържаните езици са български и английски.
Първоначалните настройки са подходящи за
повечето
потребители,
така
че
след
инсталирането не е необходимо да правите нищо
друго – програмата ще предпазва вашето дете.
Работи под Windows XP, Windows Vista, Windows
7 и др.

▪ Да не се срещат с познати от Интернет, без
предварително да кажат на своите родители.
Задължително трябва да заведат на срещата
родител.
▪ Да не споделят лична информация, като
телефонни номера, адрес, имейли, името на
училището, в което учат, лични снимки и т.н.
Не трябва да предоставят такава информация
не само във форумите и чат стаите, но и в
лични съобщения, имейли, уебформи, по
пощата и т.н. Ако такава информация се
изисква за регистрирането в даден сайт, нека
първо поискат позволение от своите
родители.
▪ Да споделят със своите родители и да
сигнализират на съответните органи. Не
трябва да се срамуват от
видяно
неприлично
съдържание в интернет.
Те не носят вина за
изскачащите
прозорци
или лошите препратки.

▪ Желателно е компютърът да се постави в
общо помещение. Не трябва да се позволява
на детето да има денонощен достъп до
интернет.
▪ Родителят да знае всички пароли на детето си.
Да се използва общ имейл.
▪ Нека родителят периодично да разговаря с
детето
си
специално
за
интернет
преживяванията му. При съмнения за риск
трябва да се осъществява мониторинг на
действията му в интернет.
▪ Важно е родителят да се научи да използва
инструментите, които могат да помогнат, като
филтриращи програми, безопасните опции на
търсачките и т.н.

Две са основните функции на Child Defender.
Първо, да предпазва децата от отваряне на
порнографски и други неподходящи за тях
материали, докато сърфират в интернет.
Осъществява
се
чрез
филтриране
на
съдържанието на уебсайтовете и отказ до тях, ако
имат неприемливо съдържание. Второ, да помага
на родителите да контролират как детето използва
компютъра чрез налагане на часови ограничения,
блокиране на програми и т.н. Програмата
притежава и възможност за мониторинг.

Child Defender
Програма за защита на детето в Интернет
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